
Op zondag 3 Juli 2022 organiseren De Limburgse Trekpaardenfokkers 

hun jaarlijkse Interprovinciale Prijskamp. Aanvang : 10 uur 

Het programma van de prijskampen ziet er als volgt uit: 

· reeks 1 hengstenveulens geboren 2021 

· reeks 2 merrieveulens geboren 2021 

· reeks 3 merrieveulens geboren 2020 

                                  Interprovinciale Kampioenschap merrieveulens 2021-2020 

        Interprovinciale Kampioenschap hengstenveulens 2021 

· reeks 4 merries van 3 jaar – geboren 2019 

· reeks 5 merries van 4 jaar – geboren 2018 

· reeks 6 merries van 5 jaar – geboren 2017 

· reeks 7 merries van 6 tot 10 jaar – geboren 2016 tot 2012 

· reeks 8 merries van 11 jaar en ouder – geboren 2011 en vroeger 

· reeks 9 merrieveulens geboren 2022 

· reeks 10 hengstenveulens geboren 2022 

· reeks 11 stalgroepen 

· reeks 12 ruinen 

           Interprovinciaal Kampioenschap merries 

Praktische informatie: 

- Iedere deelnemer dient na het betreden van het terrein aanwezig te blijven tot het einde 
van de dag : 18 u 

- Ingang toevoer paarden: via de Roelants Du Vivierlaan  

- Witte kledij is verplicht voor deelnemers die de paarden voorstellen in de ring 

- Nummers kunnen afgehaald worden aan het secretariaat aan de ring 

- Het betaalde inschrijvingsgeld en de premie afhalen aan het secretariaat aan de ring na 
de prijskamp. 

Koninklijke Maatschappij 
Limburgse Trekpaardenfokkers 

Vereniging Zonder Winstoogmerk  

Maatschappelijke zetel : Kammestraat 36, 3560 Lummen



Hoe inschrijven voor de prijskamp op Agricultura? 

1. Vul het bijgevoegde inschrijvingsformulier in met al de gegevens van het trekpaard en met 
vermelding van het reeksnummer waarvoor het trekpaard wordt ingeschreven en stuur dit naar 
KAMMESTRAAT 36, 3560 LUMMEN of via mail naar limburg.trekpaard@gmail.com  
Online inschrijven kan via www.trekpaard.net > Evenementen > Inschrijven  
Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. 

2. Het inschrijvingsformulier dient ten laatste op vrijdag 24 juni  toe te komen. 

3. Voor alle aanwezige trekpaarden zullen premies worden uitbetaald: 40 € per veulen en merries 
vanaf 3 jaar + ruinen:50 €, stalgroepen 25 €. Indien de inschrijving te laat toekomt, wordt er een halve 
premie uitbetaald en wordt ze niet in de catalogus opgenomen. 

4. Er wordt 10 euro inschrijvingsgeld per paard gevraagd. Dit moet op nr BE86 9733 83064350  
(opgelet nieuw rekeningnummer !) gestort worden met als mededeling “Inschrijving Alden Biesen  
+ naam van het paard”. Bij het ontbreken van de betaling wordt de inschrijving niet in de cataloog 
opgenomen. 

Vriendelijke groeten,  

Voorzitter Kobe Henckens 

voorzitter:   Kobe Henckens    0474/684398 

secretariaat:   Tanja Cleeren    0476/260775
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